ProfesníK

30

číslo

prosinec 2021

Nepravidelný elektronický zpravodaj Profesní komory požární ochrany

Úvodník

Jednotné doklady ke stavbě (JDS)
se zabývají protipožárním
zabezpečením staveb a jsou
významným pomocníkem pro:

Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou Vánoční vydání elektronického časopisu ProfesníK z oboru
požární ochrany a prevence, který vydává Profesní komora požární ochrany.
Za redakční radu Miroslav Mach, CIM, DMS

Vánoční slovo prezidenta PKPO, Bc Františka Kregla
Vážení čtenáři, spolupracovníci, kolegové,
všichni víme, že rok 2021 byl těžkým rokem pro
celou společnost, a to jak v osobním, tak
v profesním životě. V naší profesní komoře
tomu nebylo jinak, nicméně pracovali jsme
na plné obrátky, a i když se některé úkoly
nepodařilo dokončit podle našich představ,
m á m e za s e b o u ú s p ě š n ý ro k . J s m e
Autorizovaným společenstvem a členem
Bezpečnostní sekce HK ČR, připravili jsme
Pojistný štít v požární ochraně, spolupracujeme
s Aktivem požární bezpečnosti ČKAIT, zúčastnili
jsme se výzkumu nastavení požárních předpisů
výrobních a skladovacích hal v regionu střední
a východní Evropy, zajistili jsme členům dotaci
pro vystavovatele na veletrhu FeuerTrutz, naši
specialisté zpracovávají znalecké posudky,
přednášejí a publikují apod. A co je důležité,
máme dobré finanční výsledky, které můžeme
v dalším roce využít pro další rozvoj a členské
výhody.
Vím, že v příštím roce to nebude lehké, ale jsem
rád, že význam a zapojení PKPO do dění v PO
má stoupající trend a jsem hrdý na práci
Prezidia i všech členů, protože naše práce má
smysl.
Budu se těšit na to, že v příštím roce budeme moci s Vámi pracovat na rozšíření prestiže a vážnosti
Profesní komory požární ochrany, rozšíření akreditované certifikace pro kontroly PBZ, tvorbu
Pravidel praxe v PO a mnoho dalších. Naše práce a výsledky totiž pomáhají podnikatelům v PO
při jejich práci, a to je náš cíl.
Přeji nám všem, aby se ten další rok podařil. Přeji pevné zdraví, pracovní úspěchy a aby příští rok byl
lepší než ten letošní.
Bc. František Kregl
Prezident PKPO

Co se v PKPO podařilo v roce 2021
(autor – PKPO red.)
· PKPO odvedla velký kus práce na definici staveb pro nový stavební zákon.
· Osvěta odborné i laické veřejnosti pokračovala například rozšířením spolupráce s HK ČR, Axis,
ČKAIT a TZB info.
· V cyklu seminářů bylo realizováno druhé pokračování cyklu „Provoz a kontroly PBZ“ a je
připravováno třetí.
· PKPO opět zvýšila počet zpracovaných znaleckých posudků a stále se řadí mezi uznávané znalecké
kanceláře.
· Byla navázána spolupráce s Aktivem požární ochrany staveb ČKAIT.
· Vzniklo unikátní profesní pojištění odpovědnosti v požární ochraně, jehož smluvními partnery
je PKPO a Česká Generali pojišťovna.
· PKPO byla autorizována jako „Autorizované společenstvo HK ČR“ a člen Bezpečnostní sekce HK
ČR. Tím se stala, jako největší profesní sdružení v PO, reprezentantem a garantem oboru požární
prevence. Součástí autorizace je i udělování „Certifikátu kvality podnikání“ pro členy PKPO.
· Vzhledem k úctyhodné aktivitě autora 3. dílu publikace „Hasící přístroje – jejich historie
a současnost“ došly skladové zásoby a musel být realizován dotisk.
· Uskutečnila se změna užívání právního systému CODEXIS jako členské výhody.

-

dodavatele požárně bezpečnostních zařízení
zástupce Hasičského záchranného sboru
stavební úřady
vyšší dodavatele staveb
uživatele staveb
Více ZDE

Znalecká kancelář PKPO v oboru PO
Znalecká kancelář PKPO v oboru požární
ochrana zpracovává nezávislé posudky
související s právními úkony občanů,
podnikatelů, státní správy, stavebních úřadů,
Policie ČR a soudů a dalších organizací.
V případě, že není v souvislosti s právním
úkonem potřeba znalecký posudek, je možné
zpracovat expertizní posouzení.
Zpracovatelé znaleckých a expertizních
posudků jsou špičkoví odborníci v oblasti
požární bezpečnosti z řad projektantů,
vysokoškolských učitelů i osob řídících realizace
zakázek.

Nabídka publikací
„Hasicí přístroje jejich historie a současnost“
autorem publikace je Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.

Tato publikace přináší odborný pohled na hasicí
přístroje od jejich historie až po současné
technické rozdělení, povinnosti při vybavování
objektů, instalaci, kontrole, údržbě, apod.
Více o publikaci ZDE
„Stabilní hasicí zařízení vodní a pěnová“,
autorem publikace je Ing. Pavel Rybář.
Publikace je koncipovaná jako komplexní zdroj
informací a normativních odkazů k jednotlivým
druhům SHZ s uvedením konkrétních příkladů
ochrany majetku. Vychází z dosaženého
technického stavu v oboru stabilních hasicích
zařízení a reflektuje očekávatelné vývojové
trendy i zahraniční zkušenosti.
Více o publikaci ZDE

Nabídka
reklamních a propagačních služeb
V rámci poskytovaných služeb nabízíme
možnost reklamy, propagace a prezentace.
Nabídka reklamního prostoru se týká
především ProfesníKu, který je elektronicky
distribuován nejen v rámci členské základny
PKPO, a dále vyhrazeného prostoru na
webových stránkách PKPO.
Informace na vyžádání emailem na adrese:
kancelar@komora-po.cz.
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Na čem se pracuje?
(autor – PKPO red.)
Nad rámec běžných činností se PKPO zaměří zejména na:
· Přípravu definice Pravidel praxe v oboru PO ve spolupráci s HK ČR.
· Vytvoření akreditované certifikace pro „poskytovatele služeb v oboru Požárně bezpečnostní
zařízení dle ČSN EN 16763“ ve spolupráci s ČSJ.
· Uspořádání 9. konference PKPO s předpokládaným tématem„Použití dřeva ve výstavbě z pohledu
požární bezpečnosti“, která by se měla uskutečnit na jaře 2022, samozřejmě v souladu
s hygienickou situací a pravidly.
· Dokončení a spuštění projektu „Bytové domy“, který má zmapovat buď pro státní správu nebo
přímo pro majitele budov a SVJ stav bytových domů.

Závěrečné slovo redakční rady
Vážení čtenáři, pokud by Vás zajímala témata,
kterým jsme se doposud v ProfesníKu nevěnovali,
neváhejte nás oslovit. Upozorněte nás na
zajímavou akci či událost, která se připravuje. Rádi o
ní budeme následně informovat prostřednictvím
tohoto nepravidelného zpravodaje i ostatní.
za redakční radu Miroslav Mach

„Stabilní hasicí zařízení plynová, prášková,
aerosolová a inertizační, provozuschopnost
a účinnost SHZ“, autorem publikace je Ing.
Pavel Rybář.
Publikace vychází z dosaženého technického
stavu v oboru stabilních hasicích zařízení
a reflektuje očekávatelné vývojové trendy.
Je určená zejména pro odbornou veřejnost
zabývající se požární ochranou jako jsou
studenti vysokých škol, pracovníci státního
požárního dozoru, zpracovatelé požárně
bezpečnostního řešení, odborně způsobilé
osoby, projektanti stabilních hasicích
zařízení, osoby odpovědné za jejich provoz
a v neposlední řadě riskmanažeři
a underwriteři pojišťoven.
Více o publikaci ZDE

Pojistný štít v požární ochraně
Pojištění profesní odpovědnosti firem a osob
podnikajících v požární ochraně.

Požárně bezpečnostní zařízení
ve stavbách

Dr. Václav Kratochvíl se svými spolupracovníky
vydal druhé, přepracované vydání své knihy
Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách.

Děkujeme všem členům, čtenářům, kolegům,
spolupracovníkům a smluvním partnerům za excelentní
spolupráci přejeme hezké Vánoce a mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů v roce 2022

-

759 stran informací
2,45 kg kondenzovaných vědomostí
2 826 fotografií a schémat
stanete se součástí vybrané komunity

Více o knize ZDE

ProfesníK – elektronický časopis vydávaný Profesní komorou požární ochrany, z.s. Kolčavka 69/5, 190 00 Praha 9 – Libeň, www.komora –po.cz,
který je určen členské základně.
Redakční rada: Bc. František Kregl, Ing. Vilém Stanke, Miroslav Mach, CIM, DMS
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu statutárních zástupců Profesní komory požární ochrany, z.s.
je zakázána jakákoliv další publikace nebo přetištění tohoto zpravodaje či jeho části.
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